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Sammanfattning 
Diagnosen Aspergers syndrom (AS) är ett relativt nytt begrepp under paraplybegreppet 
autismspektrumtillstånd (AST).  Ungefär en person av 200 anses ha Aspergers syndrom i 
Sverige. De flesta som får diagnosen är pojkar eller män, men andelen flickor och kvinnor som 
får diagnosen ökar. Genom forskning vet vi att personer med AS har begränsad förmåga vad 
gäller socialt umgänge. De har brister i att förstå sammanhang och att organisera sin tillvaro. 
Detta kan leda till att barnet har stora problem med att anpassa sig till skolans krav. Syftet med 
den här studien är att få en ökad förståelse för hur sociala, materiella och kulturella resurser kan 
hjälpa elever med Aspergers syndrom att bli framgångsrika i sina studier. Studien undersöker 
elevers, föräldrars och lärares roll i detta. Studien har genomförts med kvalitativ ansats och 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det framkommer i analysen hur viktigt 
det är med engagerade föräldrar. Ett exempel var föräldrar som efter att barnet fått sin diagnos 
bestämde hur de skulle hantera diagnosen för att barnet skulle få ett så bra liv som möjligt. I 
intervjuerna betonas också hur viktigt lärarnas engagemang är för framgång. Likaså visar 
studien att materiella resurser i elevens vardag kan underlätta för framgång i studierna. Exempel 
på sådana är datorer, läsplattor, inläst skolmaterial och tillgänglig lokal för tystnad i 
skolmiljön. Tydlighet och struktur är något som eleverna i studien efterfrågar. Samarbetet 
mellan hem och skola betonar både föräldrar, elever och lärare som A och O för elevens studier 
och framgång.   
 
Nyckelord: Aspergers syndrom, skolan, sociala resurser, kulturella resurser, materiella resurser. 
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1. Inledning 
Skolan i Sverige ska vara tillgänglig för alla, och alla barn ska kunna nå de kunskapskrav som 
är fastställda av Skolverket. I skolan finns det barn med svårigheter att ta emot information. Det 
kan vara stökigt i klassrummet, stora klasser och mycket ljud som stör koncentrationen. När jag 
skrev mitt examensarbete vid Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) 2008 handlade det 
om Aspergers syndrom (AS). Då var det en egen diagnos under begreppet autism. Idag är AS 
inte längre en separat diagnos utan går nu in under paraplybegreppet autismspektrumtillstånd 
(AST).1 Namnet Aspergers syndrom används dock fortfarande och i min studie kommer jag att 
skriva AS. Den studien utgick specifikt utifrån hur jag som musiklärare skulle på bästa sätt ge 
dessa elever en dräglig tillvaro under mina lektioner. Situationen i skolan för barn och 
ungdomar med AS har fortsatt att intressera mig då jag i min omgivning möter fler och fler med 
den diagnosen. I min arbetsvardag funderar jag över frågor kring hur skolan möter dessa elever 
på allra bästa sätt? Vilka anpassningar behöver göras i klassrumssituationen? Skolan har ett 
ansvar att titta på alla de möjligheter som kan stå till buds för eleven. Har lärarna kunskap om 
AS och på vilket sätt kan de hjälpa eleven med diagnosen? Varje AS-elev är unik och diagnosen 
visar sig på olika sätt. Vissa anpassningar måste göras i skolmiljön när elever med AS är med i 
den ordinarie klassen. Det gäller både undervisningsformer och undervisningsmaterial. Det är 
viktigt att läraren utgår från elevens förmåga vid inlärning och inte stirrar sig blind på det som 
eleven inte kan göra.2 I skollagen går det att läsa att i utbildningen ska lärare ta hänsyn till barns 
och elevers olika behov.3 De ska ges det stöd och stimulans till utveckling så långt som det är 
möjligt. Det ska också vara en strävan för varje lärare att ge eleven förutsättning så eleven kan 
tillgodogöra sig utbildningen. Skollagen säger vidare att utbildningen syftar till att i ett 
samarbete med hemmet främja barnens och elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompententa och ansvarskännande individer och medborgare.4 Utbyte av information och råd 
mellan föräldrar och lärare med hänsyn till barnet är väl värt den ansträngning det innebär att 
ha regelbunden kontakt.5 Detta rör inte bara elever med AS men det är de eleverna som är fokus 
i min studie.  
 
Det som är viktigt att veta när man undervisar i en klass, där det finns elever med AS, är att det 
innebär vissa svårigheter men också möjligheter. Eleven med AS kan lära de andra att det finns 
annorlunda sätt att tänka. Skolan är en plats där dessa barn finns och där de ska få kunskaper 
som ska räcka livet ut. I min studie vill jag belysa AS-elevernas problematik när det gäller 
sociala, materiella och kulturella resurser. Studien undersöker hur hemmet och skolan 
tillsammans kan göra elevernas skolgång betydligt enklare.  
 
 
 

                                                             
1 Fägerblad, H. (2011) 
2 Wing, L. (1996)  
3 Skollagen  (2010) 
4 Ibid  
5 Wing, L. (1996) 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur elever med Aspergers syndrom kan bli 
framgångsrika i sina studier med hjälp av sociala, materiella och kulturella resurser.  
 
1. Hur kan sociala resurser bidra till framgång i skolan för AS-eleven?  
2. Hur kan materiella resurser hjälpa AS-eleven att nå framgång i studierna? 
3. Vilken betydelse har AS-elevernas kulturella resurser för deras framgång i studierna?  
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2. Bakgrund  
Med hjälp av tidigare forskning och rapporter kommer AS att beskrivas, först ur ett historiskt 
perspektiv och senare ur ett nutida perspektiv. Situationen i skolan för AS-elever beskrivs, 
dessutom behandlas samspelet mellan hem och skola. Avslutningsvis görs en redogörelse i 
stora drag vad som kännetecknar AS. 

2.1 Historik 
Redan 1926 beskrev den ryska assisterande barnneurologen Eva Ssucharewa ett antal pojkar 
med en speciell kombination av svårigheter i umgänget med kompisar och med ovanliga 
beteendestörningar. Idag är forskare ganska säkra på att det var pojkar med Aspergers syndrom 
hon beskrev. Olyckligtvis förblev hennes artikel okänd fram till 1990-talet. 1944 publicerade 
den österrikiske barnläkaren Hans Asperger en beskrivning av barn med en speciell 
kombination av kontakt- och beteendeproblem. Hans efternamn fick ge namn till syndromet. 
Tio år senare skrev två amerikanska forskare en artikel om samma problem, helt utan vetskap 
om Aspergers publikation. Forskarna betonade att dessa barn hade mycket speciella intressen. 
Genom åren har det visat sig att barn med det här tillståndet finns över hela världen och att det 
präglar dem hela livet igenom. Den engelska psykiatern Lorna Wing skrev 1981 en artikel i 
tidskriften Psychological Medicine där hon presenterar Aspergers arbete och gjorde därmed AS 
känt i den engelskspråkiga världen. För att skilja den här gruppen från barn med autism föreslog 
Wing begreppet Aspergers syndrom. Hennes kunskap är den som starkt bedragit till att dessa 
missförstådda barn och tonåringar blivit kända inom psykiatrin.6 

2.1.1 Skolhistoria om normala och icke normala barn 
I den tidiga folkskolan deltog barn med funktionshinder i den ordinarie undervisningen, men 
de läste en förenklad skolkurs och på deltid.7 Fattiga, sjuka eller barn med lång skolväg läste 
också denna förenklade skolkurs. Den första hjälpklassen inrättades redan 1879 i Norrköping. 
Sådana klasser blev sedan vanliga under 1890-talet i storstäderna. Avsikten var inte att 
klasserna skulle vara förvaring för elever med olika skolproblem utan omfatta endast 
förståndshandikappade. Hjälpklassernas  uppgift  var  ”dels  att  bereda  eleverna  för  dem  avpassad  
undervisning, dels att befria övriga klasser från det hinder i arbetet som de mycket svagt 
begåvade  barnen  utgör”.8 Det kunde handla om hjälpundervisning för så kallade intellektuellt 
efterblivna och även observationsklasser för de barn som var socialt och emotionellt avvikande. 
Det fanns vetenskapliga utprovade manualer och mätredskap till hjälp för läkaren att ställa 
diagnos.9 Dåtidens läkare ansåg sig kunna utläsa barnens natur genom utvecklingsscheman som 
då också gällde för de barn som ansågs avvikande. Åtgärder sattes in både vid moraliska och 
intellektuella   brister.   ”Icke önskvärda beteenden och förhållningssätt, begåvningsmässig 
oförmåga att möta skolans intellektuella krav blev – hälsoproblem”.10 Senare kom nya 
klasskonstellationer som obs-klasser, synklasser, hörselklasser och klasser för rörelsehindrade. 
Under hela 1900-talet utformades olika arbetsformer: särskilda institutioner, specialklasser, 

                                                             
6 Ehlers, S. & Gillberg, C. (2004)  
7 Hartman, S. (2012)  
8 Ibid s. 97 
9 Börjesson, M. (1997) 
10 Ibid s. 27 
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skolförlagda kliniker och särskilda undervisningsgrupper. Eleverna blev segregerade från andra 
genom att lokalerna de vistades i låg i utkanten av skolgården. Ofta var det baracker eller andra 
provisoriska byggnader eller också långt ute på landsbygden i särskilda institutionsbyggnader.11  

2.1.2 Skolan kontra föräldrar 
På vilket sätt hanterade skolan föräldrar som protesterade mot ett särskiljande av eleven från 
klassen? Skoldebattörerna på 1920-talet behandlade ofta detta problem i en tidskrift vid namn 
Hjälpskolan.  Argumenten  blev  i  termer  av  ”för  barnet – mot  föräldrarna”  och  att  det  låg  i  barnets  
bästa att placeras i en särskild undervisningsform och skoldebattörerna ansåg att föräldrarna 
inte förstått och tagit hänsyn till detta. Den allmänna uppfattningen var att det var en förmån att 
få gå i hjälpklass och inte ett straff som föräldrarna trodde.12 1926 stod det att läsa i ett nummer 
av Hjälpskolan: 
 
”Det  har  till  och  med  förekommit  vägran  att  skicka  sitt  barn  till  hjälpklass  trots  att  det  blivit undersökt och uttaget 
av en fullt kompetent person. Experten hade alltså klargjort den enskilda elevens avvikelse från det normala och 
bedömt ett uttag till hjälpklass som den relevanta men också moraliskt goda insatsen”.13  
 
Inför den nya läroplansförändringen 1962 går det att finna samma grundproblematik. Så här 
skriver länsskolnämnden i Skaraborg i sitt remissyttrande när det gällde specialklassformens 
varande eller icke varande:  
 
”Rent  principiellt  bör  övergång  till  specialklass  avgöras  efter  fritt  val  av  eleven  och  dennes  föräldrar,  allrahelst  
som specialklassundervisning betraktas som ett förmånserbjudande. Förslag att överföra en elev till specialklass 
uppfattas emellertid ej alltid av föräldrarna som en förmån utan snarare som motsatsen. Följden därav blir ofta att 
elevens överförande till för honom eller henne lämplig miljö fördröjes. Omtanken om elevens bästa eller den 
skadliga miljöpåverkan elevens kvarvarande i normalklass kan innebära bör i sådana fall få väga tyngre än elevens 
eller  föräldrarnas  vilja”.14 
 
När det närmar sig nästa läroplansförändring, 1992, framkommer det nya grupper som har 
synpunkter på skolan och de särskilda behoven. Handikappförbunden blev aktiva 
opinionsgrupper som pläderar för personalstöd och subventionerade eller kostnadsfria 
hjälpmedel av olika slag. De ville också få makthavarna att förändra sin syn på handikapp och 
se det i ett vidare perspektiv. Många   elever  med   funktionshinder   blev   ”befriade”   från   vissa  
ämnen.  Eleverna  visste  inte  varför  och  ”befrielsen”  innebar  att  de  stod  med  bristande  kunskaper  
i det ämnet de befriats från. Handikappförbunden menade också att eleven hamnade i ett socialt 
utanförskap ifrån de andra eleverna. När inte eleven hade godkänt i alla ämnen blev eleven 
hänvisad till att gå det individuella programmet på gymnasiet eller läsa upp betygen. Vidare 
menade Handikappförbunden att det inte var acceptabelt att en elev skulle behöva hamna i en 
sådan   situation   genom   att   de   blivit   ”befriade”   från   ämnen.   Skolans   plikt   var att ordna en 
likvärdig utbildning för alla och att alla ämnen kan göras tillgängliga för alla elever.15 

                                                             
11 Hartman, S. (2012)  
12 Börjesson, M. (1997) 
13 Ibid s. 33 
14 Ibid s. 34 
15 Ibid 
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2.2 Tidigare forskning gällande elever med AS och skolan 
För barn med funktionsnedsättning inom AST är utbildning inte bara något som ger kunskap 
inom skolämnena utan är även viktig för att lära sig att fullt ut delta i samhället. Utbildning kan 
ses som vägen in till social integration.16 För att kunna ta till sig kunskap i skolan behöver 
eleverna en viss mängd social och språklig förmåga. Om eleven har problem med just dessa 
förmågor försvårar det inlärningen för denne.17 Skolan behöver tidigt få kunskap om vilka 
problem eleven med AS har, så att undervisning och omgivning kan anpassas för den enskilde. 
Det är viktigt att tiden som eleven är i skolan är strukturerad och att skolpersonalen skapar 
”autismvänliga”  miljöer   som   innebär  att   elever med AS bemöts med empati och flexibilitet. 
Detta innebär att lärarna/skolpersonalen behöver utveckla sina utbildningsmetoder och sitt 
förhållningssätt utifrån elevens behov så att lärandet blir det mest optimala hos individen.18 
Lärare bör även uppmuntra AS-elever i sociala sammanhang att vara aktiva i samtalet, som 
exempelvis vid lunchbordet tillsammans med andra elever.19 Samtidigt visar forskning också 
att denna typ av stöttning bör göras med försiktighet för att inte förstöra den interaktion som 
redan finns mellan barnet med diagnos och de utan.20  

2.2.1 Klassrummet                                                                                                            
Enligt Winter är det viktigaste för elever med AS att det skapas och bibehålls kontinuitet. En 
elev med AS är beroende av struktur och kan reagera starkt och negativt på förändringar. 
Författaren menar vidare att exempelvis ett stort bildschema som visar i vilken ordning 
lektionerna kommer under dagen är en bra investering. Det kan gälla för hela klassen och AS-
eleven kan få ett eget mindre att ha i sin bänk. Enligt Winter är det en bra vana att gå igenom 
schemat med den enskilde eleven eller med hela klassen. Elever med AS behöver oftast en miljö 
som tar hänsyn till perception, uppmärksamhet och planering. Lärare behöver därför kartlägga 
elevens behov utifrån den fysiska miljön. Varje elevs behov är olika. Någon vill ha sitt eget 
material i en traditionell bänk för att slippa onödiga förflyttningar. En annan vill röra på sig 
utifrån sitt rörelsebehov. 21 

2.2.2 Stöd i skolan 
Det är skolans uppgift att ge alla elever den hjälp och stöd de behöver i sitt lärande och även i 
sin personliga utveckling. Enligt Skolverket ska eleven utifrån sina egna förutsättningar kunna 
nå så långt det är möjligt enligt utbildningsmålen. En elev med funktionsnedsättning som har 
svårt att klara av kunskapskraven har rätt till stöd som ska motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. Även om eleven  ”bara”  når  E-nivå ska eleven har rätt till stöd för att nå det. Kan 
eleven nå längre ska eleven ha stöd, ledning och stimulans för att kunna nå högre i betygen. 
Finns det behov av ytterligare stöd som ligger utanför den ordinarie undervisningen ska det 
sättas in stödresurser. Det är viktigt att titta på hur det ser ut i den aktuella elevgruppen och 
vilka pedagogiska metoder som används. Det kan också vara att omfördela resurser. Ibland 

                                                             
16 Jordan, R. (2008) 
17 Fägerblad, H. (2011) 
18 Abbad, Larssson, G. (2007)  
19 Williams, K. (1995) 
20 Allan,  J.,  Smyth,  G.,  l’Anson,  J.  &  Mott,  J.  (2009) 
21 Winter, M. (2008)  
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krävs extra anpassningar som är mer individriktad. Med det menas att anpassningen görs av 
den ordinarie läraren och övrig skolpersonal i klassundervisningen. 22 
 
När det gäller särskilt stöd innebär det att eleven är i behov av mer ingripande karaktär än vad 
den ordinarie läraren och övrig skolpersonal kan ge. Då finns behovet av en mer varaktig och 
omfattande karaktär. Eleven behöver större insatser och under en längre tid. Skolan ska se till 
hur eleven i dagsläget når kunskapskraven, men också se om eleven har andra svårigheter som 
i framtiden kan ge problem till måluppfyllelse. Är så fallet ska särskilt stöd inrättas. Det är 
rektorns ansvar att så fort som möjligt påbörja en utredning av eleven. Utredningen ska syfta 
till att ge berörd personal underlag för att förstå elevens problem, skolsituation och vilken hjälp 
som behövs sättas in. Elevhälsan har en viktig roll i utredningen. Finns det behov av särskilt 
stöd skall ett åtgärdsprogram utarbetas till stöd för det pedagogiska arbetet runt eleven. 
Åtgärdsprogrammet gäller bara på den skola där det beslutats men kan vara en värdefull 
information vid till exempel skolbyte.23 

2.2.3 Särskild undervisningsgrupp 
Enligt Skolverket kan elever under en viss tid få undervisning i en särskild undervisningsgrupp 
tillsammans med en pedagog.24 Dock har forskning visat att pedagoger som finns i särskilda 
undervisningsgrupper överlag har en lägre ämneskompetens i jämförelse med pedagoger i 
ordinarie klasser. De elever som behöver mest stöd undervisas av lärare utan adekvat 
ämnesutbildning. Med utgångspunkt från detta, menar Hellberg, att man kan anta att det stöd 
som ges i dessa grupper månar mer om elevens välbefinnande än elevens kunskap.25 Det är 
viktigt att alltid utgå från elevens behov när det gäller ämnen, omfattning och tidsperiod. 
Elevhälsan skall också ingå i det här arbetet. Beslutet skall tas av rektor som också har ansvaret 
för att arbetet följs upp och utvärderas. Det är också viktigt att skolans personal gemensamt 
strävar mot att eleven ska återgå till sin klass och läsa efter den ordinarie timplanen. Här är det 
av stor vikt att det finns en dialog mellan rektor och vårdnadshavare. Skolverket säger också att 
det ska tydligt framgå vad det innebär att gå i särskild undervisningsgrupp och att det går att 
överklaga ett sådant beslut. Särskild undervisningsgrupp kan innebära att eleven får gå i en 
annan gruppering inom skolan eller andra lokaler med annan personal.26  

2.3 Skolan och hemmet 
I en rapport från Skolverket där specifikt barn med AS har studerats beskrivs hur viktigt det är 
med en tät kontakt mellan skola och hem. Rektorer och lärare i studien menar att det är en stor 
framgångsfaktor att det snarast blir ett fungerande samarbete mellan hem och skola. På vilket 
sätt det sker och hur ofta varieras utifrån elevens behov, men också utifrån vad vårdnadshavarna 
och skolan kan och vill. Det kan innebära att det för yngre barn kan vara daglig kontakt med 
hemmet medan för en del äldre elever fungerar med ett vanligt utvecklingssamtal. I den dagliga 
kontakten handlar det om utbyte om hur morgonen eller dagen fungerat. Detta för att skapa en 
samsyn kring eleven och upprätta formella och informella åtgärdsplaner. De flesta 
                                                             
22 Skolverket (2014)   
23 Ibid  
24 Ibid 
25 Hellberg, K. (2007) 
26 Skolverket (2014) 
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vårdnadshavarna är enligt studien aktiva för att eleven ska bli utredd och få det stöd som 
samhället kan ge. Det går dock att utläsa i rapporten att kontakten med hemmet inte alltid är 
okomplicerad. Vårdnadshavarna kan vara av en åsikt om vilka lösningar som är de bästa och 
det blir då en konflikt när skolan har en annan. Det finns andra vårdnadshavare som istället är 
passiva och där skolan får vara pådrivande för att få hemmet att söka hjälp och stöd. Många av 
de tillfrågade lärarna i rapporten beskriver att det är viktigt att ge hemmet en känsla av trygghet 
och att ta vårdnadshavarnas oro på allvar. Viktigt är också att få hemmet att förstå att skolan 
vidtar åtgärder och stödjer eleven även om inte fungerande lösningar hittats. Elevhälsan är här 
en viktig länk mellan hem och skola.27  

2.4 Diagnosens varande eller icke varande 
I  boken  ”Diagnosens  makt”  ifrågasätter Eva Kärfve alla de diagnoser som sätts på människor.28 
Hon är starkt kritisk till hur expertis tar på sig ett ansvar med att hitta biologiska brister hos 
barn i tro på att man gör det på grundval av en övertygande vetenskaplig forskning. Hon menar 
att det diagnostiska systemet försöker integrera alla problem, allt från medfödda störningar till 
det som man förr menade vara uppkomna i miljö och kulturellt betingade. Att ett barn har både 
dubbla och tredubbla diagnoser är inget ovanligt och detta försvaras och förklaras med att 
diagnoser   sällan   är   ”renodlade”.   Kärfve   menar   vidare   att   barn   ”fångas   in   och   sätts   i   o lika 
pedagogiska   särlösningar”.   De misslyckanden barnet gör jämförs med de andra 
odiagnostiserade barnens resultat och detta menar Kärfve ingår i själva strukturen runt en 
diagnos. Kärfve menar vidare att skolan lägger ner kraven på eleven som fått diagnos som 
impulsstyrd eller okoncentrerad, tar bort ämnen för att förenkla och det gör att eleven inte kan 
hålla jämna steg med den övriga klassen. Och skulle diagnosen visa sig vara felaktig är det svårt 
att ändra den i efterhand. Det finns ett elittänkande bakom denna diagnoshysteri menar Kärfve. 
Det blir ett vi och ett dom. Vi som är normala och som har styrkan, intelligens och 
impulskontroll till att anpassa oss riktar oss mot de svagaste i skolan och samhället. Vi fråntar 
enligt Kärfve, tusentals, antagligen helt normala barn deras rätt till kunskap och en normal 
skolgång. Skolan sätter dem i skyddade särlösningar där de inte får den kunskap de behöver för 
att klara ett normalt vuxenliv. Vi talar också om för dem att de i framtiden kommer att ha svårt 
att fungera i sociala sammanhang. Kärfve menar vidare att i ett samhälle kommer det alltid 
finnas människor som inte når upp till målen. Men varje demokratiskt samhälle måste garantera 
hjälp och stöd åt dem som av olika anledningar har svårt att tillgodose sina egna 
intressen.29Detta kan jämföras med en studie av Persson och Persson i Essunga där de använt 
sig av en annan metod än skyddande särlösningar. De frigjorde de lärare som fanns i de mindre 
grupperna och använde dem i klassrummet istället vilket ledde till en dubbelbemanning av 
lärare. Detta speciellt under ämnena svenska, engelska och matematik. Detta gav mycket god 
effekt och resultatet var lyckat för alla inblandade elever.30  

                                                             
27 Skolverket (2009) 
28 Hallerstedt, G. (2006) 
29 Ibid 
30 Persson, B. & Persson, E. (2012) 
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2.5 Diagnosen Aspergers idag  
Idag är AS inte längre en separat diagnos utan går in under paraplybegreppet 
autismspektrumtillstånd (AST). Det finns stora individuella skillnader mellan olika individer, 
men gemensamt för alla diagnoser inom autismspektrum är att det blir svårigheter inom alla 
eller minst två av följande funktionsområden: 
•  Social  interaktion. 
•  Verbal  och  icke-verbal kommunikation. 
•  Begränsad  föreställningsförmåga  och  begränsad  beteenderepertoar. 
 
Det finns flera områden som i dag dominerar forskningen kring vilka funktioner som är 
påverkade hos personer med AST. Framförallt så talar man om svårigheter inom: 
•  Theory  of  Mind  (ToM) – att förstå socialt samspel, interagera med andra och uppfatta andras 
avsikter.  
• Central koherens (samordning) – att uppfatta sammanhang och helheter.  
•  Exekutiva   funktioner   – att reglera sitt beteende, planera och organisera, följa en plan och 
kunna vara flexibel. 
•  Perception  – att tolka sinnesintryck som ljud, ljus, beröring och doft. 
•  Motorik 31 
Med hjärnavbildande teknik och neuropsykologiska test har det tydligt slagit fast att AS beror 
på   en   dysfunktion   i   den   ”sociala   hjärnan”.   Det   är   ”kopplingsschemat”   i   hjärnan   som   är  
annorlunda men därför inte nödvändigtvis felaktigt. Man kan också se att AS är genetiskt 
betingat. Forskning visar att ca 20 % av fäderna och 5 % av mödrarna till ett barn med AS har 
själva syndromet.32 
 

                                                             
31 Fägerblad, H. (2011)  
32 Attwood, T. (2011)  
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3 Metod 
Nedan presenteras studiens val av metod och metodologiska utgångspunkter. Det 
tillvägagångssätt som studien använt redogörs utifrån urval och avgränsningar, 
datainsamlingsmetod och hur materialet har bearbetats och analyserats. Till sist redovisas de 
etiska aspekter som studien har beaktat. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Den vanligaste metoden för att samla in information till en vetenskaplig studie inom pedagogisk 
arbete är att använda intervjuer.33 Inom samhällsvetenskaperna finns det två olika 
forskningsstrategier för att samla in information, kvalitativ eller kvantitativ strategi. Då syftet i 
denna studie var att få en förståelse för informantens synvinkel föll valet på en kvalitativ ansats 
genom att denna tillåter en större öppenhet inför informantens svar och tillåter att data tolkas 
på ett djupare sätt.34 Detta har tagits i beaktning när intervjuerna förberetts och genomförts 
genom att informanten fick gott om tid att svara och intervjuaren var uppmärksam vid 
lyssnandet. 

3.2 Urval och avgränsningar                                                                                                                  
I studien genomfördes sex intervjuer. För att få en så bred uppfattning som möjligt om hur 
sociala och materiella resurser kan hjälpa AS-elever i sina studier valdes att intervjua både 
elever i olika åldrar med diagnosen och personer kring eleverna som kan ha en uppfattning om 
vilka resurser som är värdefulla. En elev med AS på mellanstadiet, en elev med AS som går på 
högstadiet och en intervju med en elev som avslutade gymnasieskolan för tre år sedan. 
Spridningen i åldrar motiveras utifrån hypotesen att olika materiella och sociala resurser kan 
vara olika värdefulla och värderas olika i olika stadier i livet. Nackdelen är självklart att i en 
liten studie med få informanter i varje åldersgrupp är det svårt att säga något om hur 
representativt informanternas uttalanden är för deras åldersgrupp. Samtidigt ska tilläggas att en 
kvalitativ studie inte behöver eftersträva att vara representativ. Detta vägdes mot att få ett så 
brett urval som möjligt, där det senare valdes för att få en så bred uppfattning utifrån syftet som 
möjligt. För att skapa ytterligare bredd intervjuades föräldrar till eleven på högstadiet, 
föräldrarna till eleven som avslutat skolan och läraren som fungerar som resurs för eleverna i 
grundskolan. Det visade sig att dessa föräldrar hade stora kulturella och ekonomiska resurser 
vilket har påverkat studiens resultat. Författaren utförde alla intervjuer utom en som utfördes 
av en lärare. Detta av hänsyn till eleven. Denna lärare blev sedan intervjuad av författaren. Med 
hänsyn till den tid som fanns att skriva denna uppsats och med tanke på den data som krävdes 
att besvara studiens frågeställningar ansågs sex intervjuer vara rimligt.  

Avgränsningen att intervjua just dessa elever med AS gjordes utifrån att de ansågs vara 
tillräckligt gamla för att kunna genomföra en intervju och att besvara frågorna till nytta för 
studiens frågeställningar. Föräldraintervjuerna genomfördes för att få kunskap om hemmiljö, 
vilket stöd eleven får hemifrån och hur de upplever skolans arbete med barnet. Genom denna 
avgränsning kan urvalet liknas vid det som benämns som strategiskt urval.35 Informanterna fick 

                                                             
33 Johansson, B. (2010) 
34 Bryman, A. (2002)  
35 Kvale, S. (1997) 
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via elevernas skolsköterska hemskickat ett missivbrev (se bilaga 1). Skolsköterskan skrev ett 
tillägg där hon presenterade studiens författare.  

3.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 
För att skapa studiens intervjuguide användes den teori som valts ut som inspirationskälla (se 
bilagor 2, 3 och 4). En intervjuguide för varje målgrupp skapades, det vill säga för elever, lärare 
och föräldrar. Dessa tre intervjuguider hade samma teman men frågorna utformades olika 
utifrån informanternas roll. När studiens data samlades in användes semistrukturerade 
intervjuer som både erbjuder en viss frihet för intervjuaren i sin ledning av intervjun men också 
en viss struktur genom intervjuguiden. Ytterligare en fördel är den frihet som semistrukturerade 
intervjuer skapar för informanten i utformandet av sina svar.36 I den här typen av undersökning 
är det angeläget att ta del av livsberättelser för att försöka förstå de intervjuades verklighet, 
känslor, deras sätt att tänka och varför de handlar som de gör. Ändock skall det inte uppfattas 
som ett samtal eftersom intervjuaren ställer frågor som denne vill ha svar på.37  Under intervjun 
är det viktigt att vara nyfiken på hur den intervjuade ser på sin verklighet. Viktigt för 
intervjuaren är att styras av projektets syfte och inte av eget intresse. Av den anledningen får 
intervjuandet inte bli av ifrågasättande karaktär utan lyssnandet skall vara aktivt.38 I intervjuer 
med barn är det viktigt att använda frågor som är anpassade till barn. Frågorna får inte vara 
långa, komplicerade och inte heller får mer än en fråga i taget ställas.39 Dessa olika delar har 
tagits i beaktning då intervjuerna genomfördes och förbereddes. Klyftan mellan barn och den 
vuxne kan överbryggas genom att intervjun genomförs i, för barnet, naturlig miljö.40 
Intervjuerna genomfördes därför på skolan eller i hemmet. Hos vissa informanter var det lätt att 
få mycket tydliga svar medan hos andra var svaren mycket korta. Intervjuernas längd var ca 1 
timme och spelades in och de var mycket olika till karaktären. Innan intervjun startades 
förklarades återigen syftet för informanten.  

3.4 Bearbetning och analys av data 
Intervjuerna spelades in och de delar som funnits relevanta utifrån studiens frågeställningar 
transkriberades. Dessa transkriberingar användes sedan för att hitta svar på studiens 
frågeställningar. Svaren från de olika intervjuerna tematiserades genom nyckelord för att 
kunna möjliggöra en jämförelse mellan dem. Nyckelord som användes var exempelvis 
”hemmet”,  ”grupparbete”,  ”nå  framgång  i  skolan”  och  ”dialog”.  Teorin användes sedan för att 
analysera data och skriva studiens analysdel. Då stora delar av intervjumaterialet 
transkriberades möjliggjorde detta att citat kunde användas i studiens resultat. Citaten är 
redigerade så till vida att upprepningar och dylikt är borttagna men målet har varit att till stor 
del behålla språket i dem. Valet att använda citat i studien gjordes då detta gör texten mer 
levande och att citaten kan bidra till en djupare förståelse genom att berika och konkretisera. 
Genom att återge citat blir det dessutom möjligt för läsaren att bedöma om analysens 
tolkningar är rimliga. 

                                                             
36 Bryman, A. (2002) 
37 Trots, J. (2005) 
38 Ibid  
39 Kvale, S. (2014) 
40 Ibid 
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3.5 Etiska aspekter 
En undersökning som denna måste bygga på en respekt för de människor som vill delta. Kvale 
presenterar tre riktlinjer som har funnits i åtanke vid detta arbete och som överensstämmer med 
de riktlinjer som Vetenskapsrådet ger.41  
 
Informerat samtycke till en intervju menas att intervjupersonen informerats om syftet till 
studien, hur den är upplagd och vilka risker och fördelar det finns med att delta i den. Det ska 
också framgå att det är frivilligt att delta och att personen kan dra sig ur när helst denne vill. 
Denna riktlinje har tagits i beaktning genom att informanterna fick denna information genom 
studiens missivbrev (se bilaga 1) samt att syftet återgavs muntligen vid intervjuernas början.  
Konfidenttialitet är mycket viktigt. Det innebär att ingenting får röja informanternas identitet 
eller privata integritet. Därför nämns inga namn i studien samt att inga uppgifter nämns om 
informanterna som skulle kunna identifiera dem. Personuppgifter har förvarats så att obehöriga 
inta ska kunna ta del av dem.   
Konsekvenserna innebär att risken för att informanter ska ta skada av studien ska vara så liten 
som möjlig. Ett exempel på en skada som en intervju kan ge är att informanten kan öppna sig 
och dela saker som denne sedan ångrar.42 Detta har beaktats genom att den som intervjuar har 
varit tydlig med att uppmana informanterna att bara delge sådant som de känns sig bekväma 
med samt att de haft möjlighet att kontakta intervjuaren efteråt vid frågor.  
 
När informanterna inte är myndiga skall vårdnadshavaren informeras och tillfrågas. Genom 
detta förfarande visar intervjuaren respekt för de personer som deltar och förtroendet ökar hos 
de medverkande att delta konstruktivt i undersökningen.43 Denna riktlinje har uppfyllts genom 
det missivbrev som elevernas vårdnadshavare fått ta del av.  
 

 

                                                             
41 Vetenskapsrådet (2013) 
42 Kvale, S. (2014) 
43 Johansson B. (2010) 
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4 Teoretisk referensram 
Nedan presenteras teori där Bourdieus teori om kapital behandlas samt Putnams begrepp om 
socialt kapital.  

4.1 Bourdieus begrepp kapital  
Bourdieus teori har bidragit till kartläggningar och undersökningar av klassreproduktionen där 
han infört nyckelbegrepp som kapital, habitus, fält och distinktion för att förklara sin 
handlingsteori. Alla människor och grupper har olika kapital som exempelvis socialt kapital, 
och kulturellt kapital. Inom dessa finns ytterligare grupperingar för olika kapital. I det kulturella 
kapitalet återfinns utbildningskapitalet som är en del av vad denna studie handlar om. Kapitalen 
ska ses som tillgångar som individen ärver eller förvärvar under sitt liv. Kapitalen förändras, 
påverkas och formas om under resans lopp.44 

4.1.1 Kulturellt kapital 
Kulturellt kapital är starkt förknippat med utbildning. Det är i hemmet och genom studier som 
det kulturella kapitalet reproduceras. Kulturellt kapital innebär till exempel att en person är 
kunnig inom exempelvis musik, konst och litteratur. Det kan också innebära ett stort intresse 
för utbildning och samhällsfrågor. Ett högt kulturellt kapital sammankopplas ofta med 
”finkulturen”   där   opera,   teater   och klassisk musik ingår, likaså examina från respekterade 
läroanstalter. Det kan också vara att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift. Allt sådant sorterade 
Bourdieu in under rubriken kulturellt kapital.45 

4.1.2 Socialt kapital  
Det sociala kapitalet är annorlunda än det kulturella eftersom det inte kan lagras på samma sätt 
i institutioner, examina, titlar och så vidare. Till det sociala kapitalet räknas familj, vänner och 
bekanta som bildar en resurs av nätverk runt individen. Det kan byggas upp genom utbildning 
och arbete där individen har en plats och därmed även öka på sitt ekonomiska och kulturella 
kapital. Med det ursprung som en individ har tillsammans med det sociala kapitalet utgör en 
viktig faktor för individens inställning till utbildning och även hur individen hanterar den.46  

4.1.3 Ekonomiskt kapital 
Bourdieus begrepp ekonomiskt kapital innebär en individs resurser i form av pengar och 
materiella tillgångar. Exempel på materiella tillgångar är exempelvis hus och fabriker. Vidare 
kan detta ekonomiska kapital påverka till en viss utsträckning andra kapital, så som socialt och 
kulturellt kapital.47 I denna uppsats kommer detta vara grunden för det som benämns som 
materiella resurser. En statlig utredning om barns ekonomiska och materiella resurser hävdar 
att sådana resurser skapar handlingsutrymme för barn.48  

                                                             
44 Broady, D. (1998)  
45 Ibid  
46 Ibid  
47 Giddens, A. (2007) 
48 SOU 2001:55 
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4.2 Putnams begrepp socialt kapital  
Socialt   kapital   beskrivs   av  Putnam   som  ”… band mellan individer - sociala nätverk och de 
normer  för  ömsesidighet  och  pålitlighet  som  uppstår  ur  dem”.49 Vidare menar Putnam att socialt 
kapital är nära släkt med tanken om en  ”medborgerlig  dygd”,  det  är  medborgarnas  plikt  och  
skyldighet att vara engagerad i det offentliga. Denna medborgerliga plikt eller dygd är starkast 
när den är befäst i ett tätt nätverk av ömsesidiga relationer. Putnam menar att det sociala 
kapitalet har både en individuell och en kollektiv aspekt genom att det gynnar båda sidor. 
Personen själv får nya kontakter som gynnar det egna intresset och samtidigt gynnas samhället 
genom att den enskilde ingår i sociala nätverk. Det uppstår gemensamma normer inom 
organisationernas nätverk som blir ett sammanhållande kitt, en ömsesidighet som säger:  ”Jag 
gör det här för dig nu och jag förväntar mig att få tillbaka något en annan gång av dig”. Detta 
sätt att tänka frammanar ett förtroende mellan människor, en tillit till att vi arbetar i enlighet 
med de gemensamma normerna som finns i gruppen, organisationen. Putnam menar att det 
sociala kapitalet är grundbulten för en fungerande demokrati, att arbeta och samarbeta för allas 
bästa. Jämförs det sociala kapitalet med konventionella kapital som nästan alltid är privata 
resurser, blir det sociala till en allmän nytta för hela gruppen eller samhället. Putnam har ännu 
en definition av socialt kapital som han nämner som överbryggande (bridging) och 
sammanbindning (bonding). Ett sammanbindande socialt kapital kan vara i en grupp människor 
med samma övertygelse t.ex. religiösa och etniska grupper. Detta nätverk av sammanbindande 
präglas  av  ett  ”inåtblickande”,  den  gemensamma  identiteten  förstärks  och  bildar  en  grund  för  
växelverkan och solidaritet i gruppen. Sammanbindande socialt kapital kan också verka fram 
att gruppen ger varandra stort socialt och psykologiskt stöd till varandra och även mynna ut i 
hjälp med startkapital, kunder och arbetskraft till företagare inom gruppen. Med överbryggande 
socialt  kapital  menar  Putnam  ett  ”utåtblickande”.  Människor  från  olika  sociala  sammanhang  
förs samman för att få viktig tillgång till information och möjligheter. Banden mellan dessa 
människor är betydligt svagare, men ändock värdefull eftersom detta nätverk av andra 
människor kan ge den enskilde tillgång till kunskap som inte finns inom det egna nätverket som 
familj och vänner. Putnam menar att det sammanbindande sociala kapitalet gör så att individen 
”klarar  sig  hyggligt”  men  att  det  överbryggande sociala kapitalet blir en hjälp för den enskilde 
att komma vidare och bli framgångsrik.50 
 
De två beskrivningar om socialt kapital som här har beskrivits av Bourdieu och Putnam kommer 
att användas för att analysera studiens data. De kommer att användas separerat i analysen, det 
vill säga att teorierna inte blandas samman. I studien kommer det att hänvisas till den aktuella 
teorin när den används. I denna uppsats kommer benämningen resurs användas istället för 
kapital eftersom ordet resurs är ett vanligt begrepp inom skolan och kan rimligen motsvara det 
teorin benämner som kapital.  
 

                                                             
49 Putnam, R. (2000) s. 18 
50 Ibid 



 

16 
 

5. Resultat 
Nedan presenteras resultat från de intervjuer som genomförts med tre AS-elever i åldern 12 till 
22 år, föräldrar till två av dem samt en lärare som arbetar med dessa elever. Resultatet 
presenteras utifrån två av studiens frågeställningar.  

5.1 Hur kan sociala resurser bidra till framgång i skolan för AS-eleven?  

5.1.1 Sociala resurser i hemmet 
Båda föräldraparen som intervjuats visade på ett stort engagemang omkring barnets diagnos. 
Redan när barnen fick sin diagnos i förskoleåldern satte föräldrarna sig ner och diskuterade 
fram en plan för barnens framtid. En av föräldrarna poängterade att det är viktigt att vara 
engagerad som förälder och inte lämna över ansvaret till någon annan. En av föräldrarna 
menade att deras barn, tack vare dem som föräldrar kommit så långt som barnet gjort. De 
berättade också att eftersom barnet hade det svårt med förändringar utifrån sin diagnos var det 
viktigt att arbeta med ändringar hemma och lära barnet strategier som barnet kan använda som 
vuxen. Deras slutmål var att barnet vid 25-års ålder skulle ha ett jobb och egen lägenhet, vilket 
inträffade redan vid 22-års ålder.   
 
”När  diagnosen  kom  satte  vi  oss  ner  och  stakade  ut  ett  mål och delade  upp  vägen  i  delmål.”  – Förälder 1  
 
I detta tidiga skeende bestämde sig det ena föräldraparet att satsa på barnets sociala utveckling 
framför framgång i studierna. De menade att skolans kunskaper skulle barnet kunna ta igen 
senare men att det sociala inte går att reparera. Dessa föräldrar beskrev att de tvingade på barnet 
socialt umgänge för att barnet inte skulle vara utanför och känna sig annorlunda. Mamman var 
bland annat med och styrde upp barnets lek med andra till en början för att det skulle kunna 
leka själv med kompisar sedan. Idag har barnet många vänner och föräldrarna kunde se att de 
bidragit till detta. Det andra föräldraparet berättade om att de övat tillsammans med barnet en 
sådan enkel sak som att när någon skickar fikafatet så ska man skicka det vidare sedan. Vidare 
berättar de att de lärt sitt barn att man inte ska krama sin mamma i en offentlig miljö som 15-
åring utan att det gör man hemma. 
 
I båda hemmen hade de resonerat om vilken nivå i skolan som barnen ska satsa på. De menade 
att det är viktigt att barnen lägger sin energi på det allra mest väsentliga och inte på för hög nivå 
utifrån deras förutsättningar. Barnen var överens med föräldrarna om vilken nivå de bör ligga 
på. Båda föräldrarna var medvetna om att det i framtiden är viktigt för barnen att ha ett betyg. 
 
”Ju  sämre  betyg  desto  färre  möjligheter  har  de” - Förälder 2 
 
Mellan det ena föräldraparet har det funnits diskussioner angående hur höga krav de kan ställa 
på sitt barn. De menade att detta har att göra med deras olika erfarenhet från skoltiden. Även 
föräldrarnas högskoleutbildning menade det ena paret har påverkat elevens framgång i skolan. 
Detta beroende på att de vet vilka rättigheter de har och vet hur de kan formulera sig gentemot 
skolan. Det ena paret menar också att de med sin bakgrund där bådas föräldrar har varit lärare 
har gett dem mycket att falla tillbaka på. Samtidigt berättar en av föräldrarna att detta kan 
upplevas orättvist då inte alla AS-barn har föräldrar som de. De menar att det möjligen kan bli 
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en klasskillnad som avgör AS-barnens förutsättningar i studierna och att detta inte är något 
positivt. Båda paren poängterade att samarbetet mellan hem och skola är viktigt för elevens 
studier.  
 
”För  mig  har  det  varit  jätteviktigt  att  vi  ska  samarbeta  och  jag  har  gärna  velat  veta  vad  jag kan  tillföra.”   
– Förälder 2 
  
Även intervjun med läraren visade att samarbetet mellan hem och skola är av stor betydelse, 
exempelvis för att budskapet ska vara lika i hemmet och i skolan. Föräldrarna har engagerat sig 
även i barnens läxor där det ena föräldraparet själva har stöttat och de andra har haft privat 
läxhjälp som de betalat för. Barnen själva beskrev att de behöver lägga ner mer tid på läxor än 
sina klasskompisar och var i stort behov av stöttning i detta. Barnen beskrev att deras föräldrar 
har stöttat dem på olika sätt. Det framgick dock inte om barnen upplever att föräldrarnas insatser 
har haft någon avgörande roll i deras framgång socialt och i skolan. Ena barnet menar att 
mamma hjälpt till att få extra stöd i skolan, men att det är problematiskt när barnet och mamman 
ska arbeta med skolarbete ensamma. Barnet menar att denne upplever mamman som tjatig när 
det kommer till skolarbete.  

5.1.2 Sociala resurser i skolan  
Intervjuerna med föräldrarna, eleverna och läraren visade att det är av stor betydelse att AS-
eleverna får undervisning i skolan utifrån deras förutsättningar. De nämnde att det finns en risk 
att skolan applicerar kunskapen utifrån de flesta elever och glömmer dem som behöver ett annat 
sätt för inlärning. De menade vidare att det är av betydelse att inte se diagnosen som ett hinder 
utan snarare som en möjlighet. Ett exempel på att vända diagnosen till något positivt var när en 
av de intervjuade eleverna kunde få kompisar genom att eleven hade bra minne och lokalsinne 
i dataspel. Detta gjorde att eleven kunde guida kompisarna genom olika spel. Föräldrarna 
poängterade att lärarna behöver se varje enskild elevs behov och förutsättningar för att anpassa 
undervisningen efter detta. De menade att även om flera barn har samma diagnos har de ändå 
olika förmåga och sätt att lära. En av eleverna uttryckte en frustration över att lärarna inte såg 
dennes problematik utan bara såg till det yttre.   
 
”… lärarna  tar  mig  som  en  vanlig  elev,  allt  som  de  gör  kan  jag  inte  göra.” – Elev 1 
 
Under intervjuerna berättade eleverna om olika situationer i skolan där de behövde annan hjälp 
än de andra eleverna. Samtliga beskrev grupparbete som problematiskt utifrån deras diagnos. 
En av eleverna berättade att det blir otydligt för denne i grupparbeten kring vem som ska göra 
vad. En annan elev gav ett exempel på en svårighet i grupparbete när denne vill bestämma en 
historia själv, men att andra då måste få vara med och påverka. Ett sätt att förenkla ett 
grupparbete menade en av eleverna var att få samarbeta med någon annan med samma diagnos. 
Eleven menade att de förstod varandra och att det gav en större trygghet.  
 
Återkommande i intervjuerna var en beskrivning av det behov som finns hos eleverna av 
struktur och tydlighet i skolan. De efterfrågade en tydlighet hos lärarna i deras instruktioner där 
en av eleverna gärna ville ha dem uppskrivna i punktform på tavlan. Läraren poängterade vikten 
av att de som lärare inte lindar in det som ska sägas utan att de säger det utan ”krusiduller”. En 
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av föräldrarna menade att   lärarna   behöver   använda   mer   befallande   ord   som   ”ska-ord”   i  
instruktioner istället för ord som är öppna för ett val.  
 
”Idag  får  elever  välja  mycket  själva  i  undervisningen,  det  är  det  värsta  som  finns  för  AS-elever. Då finns det ingen 
trygghet för dem.  ”  – Förälder 1 
 
Läraren och en av föräldrarna påtalade att det även har stor betydelse för eleverna att få 
information innan olika händelser inträffar för att skapa en trygghet för dem. En annan önskan 
hos en av eleverna var att få en tydlighet i vad som krävdes för att nå godkänd nivå för att lättare 
kunna nå den. Eleven menade att det blir en stress om denna tydlighet inte finns då det leder till 
att denne pluggar på fel saker.  
 
”Svårt  på  lektioner  när  lärarna  säger:  ”nu  är  det  största  provet”,  känner  på  mig  att  jag  inte  klarar  av  det,  då  stänger  
jag av mitt ljud. Min stress gör att det blir så, panik – vill  inte  ens  veta.  Blir  det  svårt  stänger  jag  av  med  vilje.”  – 
Elev 1 
 
Eleverna berättade att lärare på deras skola har hjälpt dem att klara av att nå betyg i skolan, men 
att vissa lärare har varit bättre än andra. Två av eleverna menade att det har hjälpt att få 
undervisning i en mindre grupp. Däremot ansåg ett av föräldraparen att undervisning i mindre 
grupp där det ingick elever med betydligt större problematik än deras barn inte var bra för 
barnets sociala utveckling. Föräldrarna upplevde att barnet tog efter de andra elevernas negativa 
beteende. Vidare menade en förälder att det finns en god kompetens i bemötandet av AS-elever 
hos vissa lärare och efterfrågade att dessa delar med sig av denna kompetens till andra lärare.  
 

5.2 Hur kan materiella resurser hjälpa AS-eleven att nå framgång i 
studierna? 
Alla elever som intervjuades hade någon form av hjälpmedel i deras vardag, men det skiftade i 
vilken omfattning som de använde dem. En av eleverna berättade att läsplattan varit till stor 
hjälp, på vilken lärare lagt in appar där eleven till exempel tränar minnet i minnesspel och 
lyssnar på hörövningar. Mamman till denna elev berättade också att de använder Youtube och 
lärprogrammet Liber för att inhämta kunskap till skolämnena. Eleven menade att denne lär sig 
bäst genom att se visuellt och önskar att få ännu mer sådant material kopplat till sina 
skoluppgifter. Även läraren som intervjuades menade att datorer och läsplattor är till stor hjälp 
för flera AS-elever då det ofta finns svårigheter kring skrivande. I motsats till detta menade ett 
av föräldraparen att datorn snarare hade en negativ inverkan på deras barn.       
 
”Dator   tar fokus från lärandet. Behöver skriva för hand. Behöver ha berget för att klättra över – höjer 
självförtroendet”  – Förälder 1 
 
Denna elev har begränsats i datoranvändningen också för att föräldrarna menade att barnet blir 
mer introvert av en dator och mindre social med andra. Det enda hjälpmedel som nämndes i 
denna intervju var att använda sig av ett bildschema för att lättare få en överblick över dagen. 
Ett annat liknade hjälpmedel som läraren nämnde var att använda sig av tankekartor. Ytterligare 
ett hjälpmedel som läraren tar upp är att eleven får ha en loggbok där alla lektioner skrivs in 
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och eleven får kommentera med glad, mellan eller ledsen smiley efter lektionen. Detta hjälper 
eleven att kunna gå tillbaka och se på positiva dagar. Enligt läraren var detta bra för att eleven 
då kunde reflektera över vad som gjorde de dagarna så bra. Även eleven själv berättade i 
intervjun att denna loggbok har varit till stor hjälp. Vidare menade samma elev att denne blir 
hjälpt i inlärningen av att få höra inläst material.  
 
”Mår  bra  av  att  lyssna  när  någon  läser  böcker  för  mig,  då  kan  jag  inte  låta  bli  att  se  det  i  huvudet.”  – Elev 3 
 
Även en av de andra eleverna menade att detta är till stor hjälp och önskar att denna resurs 
skulle finnas i alla skolämnen. Eleven säger att denne glömmer bort vad den läst då det inte 
skapas något sammanhang av det lästa, samt att det blir mer intressant om någon annan läser.  
Denne elevs förälder uttryckte en frustration, då både de som föräldrar och eleven själv år efter 
år efterfrågat sådant material från skolan men inte fått gehör för det i alla ämnen.  
 
Lokaler kan också underlätta för elever med AS i en skolmiljö. En av eleverna har blivit hjälpt 
av att det finns ett rum där denne får gå undan vid behov. Läraren berättade också att detta har 
underlättat för dem som lärare att veta var de kan hitta eleven när den gått undan. Vidare sa 
läraren att denne följer med en av eleverna till lektionerna för att eleven skulle få komma in i 
klassrummet innan de andra klasskamraterna. Detta eftersom eleven känner sig uttittad om 
denne kommer in sist. En annan av eleverna berättade att platsen i klassrummet har betydelse. 
Om denne fick sitta mot en vägg kunde intrycken avskärmas bättre vilket underlättade för 
inlärningen. Även läraren berättade om denna problematik för AS-elever i klassrumsmiljö med 
många intryck. 
 
"Det blir som rök i huvudet säger han när han beskriver det. Det är mycket i mitt huvud, då kan man tänka hur det 
är i hans huvud" - Lärare 
 
Avslutningsvis berättade en av föräldrarna att denne sett att materiella saker som exempelvis 
kläder och datorer kunnat skapa en viss status hos barnet bland sina kompisar. De hade även 
köpt en pool för att underlätta för barnet att få kompisar att komma hem och leka hos dem. 
Dock menade föräldern att detta inte var helt enkelt och kunde själv ifrågasätta om detta är rätt 
sätt att hjälpa barnet i det sociala.  
 
”Vårt  barn  har  haft  en  status  bland  sina  kamrater  men  min  värdegrund  säger  att  så  gör  man  inte.  Men  jag  har  gjort  
så.”  – Förälder 2 
 
Ett annat föräldrapar berättade att de köpt en husvagn för att möjliggöra för deras barn att kunna 
delta på läger och dylikt. De menade att detta underlättade för barnet att känna en trygghet då 
denne kunde sova i sin egen säng som då fanns i husvagnen. Det framkom dock inte under 
intervjuerna om barnen själva upplever sig blivit hjälpta av saker som deras föräldrar köpt som 
exempelvis kläder eller en husvagn.  
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6 Analys 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat som analyseras utifrån studiens tidigare 
presenterade litteratur. Kapitalet är indelat efter studiens frågeställningar. Avslutningsvis förs 
en metoddiskussion kring studiens genomförande. 

6.1 Hur kan sociala resurser bidra till framgång i skolan för AS-eleven?  
De teorier som tidigare tagits upp beskriver det sociala kapitalet hos en individ som en viktig 
faktor i hur denne kan hantera en utbildning.51 Det sociala kapitalet hos en AS-elev kan då ses 
som en social resurs att användas i sina studier. Det finns exempel från resultatet där AS-elevens 
sociala kapital underlättar i studierna. Ett sådant är då en elev själv kunde uttrycka inför lärarna 
vilket stöd denne behövde. Genom att eleven själv hade den sociala förmågan att upprepade 
gånger efterfråga det inlästa materialet blev resultatet att eleven fick del av det och därmed 
underlättades inlärningen. Enligt eleven själv hade det inte gett något resultat när bara mamma 
frågat efter materialet.  
 
En annan del i skolarbetet som kräver ett visst socialt kapital är grupparbete, då det behövs ett 
socialt samspel mellan eleverna. Alla eleverna uttryckte en viss problematik att ingå i 
grupparbeten. En del i AS-diagnosen är just problematiken kring det sociala samspelet,52 vilket 
rimligen är förklaringen till en viss del, att de upplever grupparbeten som svårt. En av eleverna 
menade att denne samarbetade bäst med en annan elev som också hade en diagnos. Denne 
menade att de kunde förstå varandra bättre än andra. Detta antyder ett bristande socialt samspel 
mellan AS-elever och andra. Möjligen kan man också utifrån detta fråga sig om det även krävs 
en utökad social förmåga hos elever som inte har AS att samarbeta med personer med AS? 
Utifrån denna elev som helst samarbetar med en annan med en diagnos ger det signaler om att 
det möjligen finns en bristande förståelse hos eleverna utan AS. I teorin av Putnam användes 
ordet överbryggande (bridging) för att förklara socialt kapital, vilket är en bra beskrivning av 
vad det sociala kapitalet behöver göra i dessa situationer av grupparbeten då personerna har 
olika bakgrund och beteenden. Om samarbetet mellan elever med AS och andra skulle stärkas 
skulle det rimligen ge bättre förutsättningar för att eleverna med AS skulle lära sig av sina 
klasskamrater i skolämnena.  
 
Putnam använder begreppet utåtblickande för att förklara en del i det sociala kapitalet, där detta 
innebär att individer får del i viktiga kunskaper genom ganska svaga sociala förbindelser.53 
Detta kan kopplas till de interaktioner AS-elever har med andra elever på skolan som utifrån 
teorin kan tolkas som mycket betydelsefulla även om de är ganska svaga. Genom dessa 
interaktioner som skapas mellan personer från olika sammanhang kan AS-elever få tillgång till 
kunskap som de inte skulle kunna få via endast egna nätverk som exempelvis i familjen.54 Detta 
visar att dessa interaktioner dels kan öka AS-elevers sociala kapital men också ge dem viktiga 
kunskaper. Putnam menar att dessa kunskaper är av betydelse för att nå framgång.55 

                                                             
51 Broady, D. (1998) 
52 Jordan, R. (2008) 
53 Putnam, R. (2000) 
54 Broady, D. (1998) 
55 Putnam, R. (2000) 
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AS-elevernas lärare och andra vuxna i skolmiljön kan vara med och hjälpa dessa elever med 
interaktioner med andra elever.56 Resultatet visar att även andra vuxna kan bidra med en sådan 
hjälp. De två föräldraparen som intervjuades berättade om att de hjälpt sina barn och tränat dem 
i det sociala beteendet för att underlätta i mötet med andra, där enklare saker som att skicka 
vidare ett kakfat hade övats. Detta kan ses som ett exempel på det Putnam tar upp om 
gemensamma normer som det finns tillit till att alla i ett sammanhang förväntas att följa.57 
Rimligen kan det skapa ett utanförskap för dessa AS-elever om de inte kan följa normer som 
finns i skolan och därmed få sämre förutsättningar för att nå framgång i studierna. Detta visar 
även på betydelsen av att inte ta det för självklart att AS-elever kan sociala normer som andra 
kan tycka vara mycket fundamentala. En av eleverna uttryckte en frustration över att vissa lärare 
såg denne som en elev utan diagnos, eftersom detta satte krav på eleven som denne inte kunde 
klara av. Detta kan ställas emot Kärfve som menar att en diagnos som sätts på en person kan 
hindra denne i sin utveckling och att det skapar ett vi och ett dom.58 I detta fall önskar eleven 
att lärarna ska göra en skillnad mellan denne och de andra eleverna. Snarare tycks denne elev 
se sin diagnos som ett verktyg i att hantera vardagen än som ett hinder. Möjligen hjälper elevens 
medvetenhet om sin diagnos att acceptera att denne inte klarar alla saker som andra elever gör. 
Utan denna medvetenhet om diagnosen skulle eleven rimligen mått mer dåligt och varit mer 
frustrerad över att inte klara av det som andra gör. Detta skapar en balansgång för lärarna mellan 
att ha orimliga krav utifrån diagnosen och att utifrån Kärfves resonemang sätta för låga krav 
som begränsar elevens utveckling.59 Om denna balansgång hittas kan rimligen lärarna bli en 
god social resurs för dessa AS-elever som bidrar till deras framgång.  
 
Ovan visar på betydelsen av ett samarbete mellan hem och skola, vilket är något som nämnts 
genomgående i de intervjuer som gjorts med föräldrar och med läraren. Detta samarbete visar 
utifrån resultatet och Skolverkets direktiv att det bör se olika ut beroende på elevernas olika 
förutsättningar.60 Detta är ytterligare något som är genomgående i studien, att även om alla 
elever har diagnosen AS har de olika behov,61 även om vissa övergripande behov kan vara lika 
hos dem.62 Ett exempel på ett behov hos AS-elever som Abbad Larsson tar upp är elevens behov 
av struktur i studierna,63 vilket även är ett genomgående behov som uttrycktes under 
intervjuerna. De tre elever som intervjuades hade generellt mycket olika förutsättningar att klara 
av sina studier. En slutsats som kan dras utifrån detta är att personer som finns i AS-elevers 
närhet bör dels ha kunskap om de behov som diagnosen generellt skapar, men också om den 
enskilda elevens specifika behov för att bidra till elevernas framgång i studierna.  
 

                                                             
56 Williams, K. (1995) 
57 Putnam, R. (2000) 
58 Hallerstedt, G. (2006) 
59 Ibid  
60 Skolverket (2009) 
61 Abbad, Larssson, G. (2007) 
62 Fägerblad, H. (2011) 
63 Abbad, Larssson, G. (2007) 
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Ytterligare en del som skolans sociala resurser kan bidra med för att ge framgång till AS-elever 
är att ge dem extra stöd genom exempelvis undervisning i en mindre grupp.64 Två av eleverna 
uttryckte att den lilla gruppen varit till stor hjälp. Detta sätt att hjälpa genom mindre grupper 
har dock kritiserats i forskning bland annat genom att de pedagoger som finns i grupperna mer 
finns till för elevernas välbefinnande än för deras kunskapsutveckling.65 En av föräldrarna som 
intervjuades efterfrågade en större kompetens hos vissa lärare i bemötandet av dennes barn med 
AS. Samtliga elever menade att lärare kunde vara med och hjälpa dem i att nå framgång i 
studierna, vilket visar på betydelsen av att dessa extra resurser finns till för deras 
kunskapsutveckling och inte bara deras välbefinnande. Hur kommer det sig att dessa 
specialpedagoger inte satsar framförallt på elevernas kunskapsutveckling? Ser de inte 
potentialen hos dessa elever eller är det för att de kräver mycket resurser för att nå framgång? 
Detta kan ställas emot det skollagen säger att varje elev ska ha rätt till det stöd de behöver,66 
vilket då innebär att oavsett hur stort stöd som krävs ska det ges. Å andra sidan kan det 
konstateras utifrån behörighetskravet i alla ämnen för lärare att eleverna möter många olika 
lärare varje dag och detta skapar en problematik när det gäller vetskap om elevers olika behov 
av stöd.    
 
En annan kritik som riktas av en forskare emot undervisning i särskilda grupper hos dessa 
elever, är att de inte får den kunskap som krävs för att klara ett normalt vuxenliv.67 Detta kan 
rimligen kopplas till den kunskap som Putnam menar att individer förvärvar genom så kallad 
utåtblickande.68 Antagligen handlar inte denna kunskap om sådant som skolämnena inrymmer 
utan snarare sociala spelregler. En av föräldrarna menade att det inte var sunt för deras barns 
sociala utveckling att få sin skolundervisning i grupper med elever som har mycket speciella 
behov. Att låta eleverna ha enskild undervisning kan möjligen bli ett hinder i elevernas sociala 
liv, vilket gör att det måste finnas en balansgång i särbehandlandet av dessa elever. Hur kan de 
sociala resurser som skolan har att bistå med göra så att dessa elever får tillräckligt med extra 
stöd men samtidigt inte minska dessa elevers tillgång till sociala interaktioner? Möjligen är 
sådana mindre grupper det bästa för AS-elevernas utveckling kunskapsmässigt i skolämnena 
men mindre bra för deras sociala kapital. Rimligen skulle en balans mellan undervisning i 
mindre grupper och i vanlig klass vara det mest ultimata för dessa elever. En annan lösning 
skulle kunna vara utifrån Persson och Persson studie i Essunga att placera lärarna från de mindre 
grupperna i klassrummet och därmed öka stödet för eleverna med särskilda behov och samtidigt 
inte minska de sociala interaktionerna.69  

                                                             
64 Skolverket (2014) 
65 Hellberg, K. (2007) 
66 Skollagen (2010) 
67 Hallerstedt, G. (2006) 
68 Putnam, R. (2000) 
69  Persson, B. & Persson, E. (2012) 
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6.2 Hur kan materiella resurser hjälpa AS-eleven att nå framgång i 
studierna? 
När Bourdieu använder begreppet ekonomiskt kapital handlar det om pengar som individen har 
samt tillgångar som exempelvis ett hus.70 För att se till denna studies AS-elever och deras 
ekonomiska kapital skulle det rimligen kunna innebära de materiella resurser som de har att 
tillgå genom exempelvis hemmet och skolan. Dessa elever behöver möjligen inte äga en resurs 
för att kunna dra nytta av den, exempelvis hade en av AS-eleverna tillgång till ett avskilt rum i 
skolan för att skapa en lugn miljö.  
 
I resultatet framkom att det finns olika materiella resurser som kan underlätta inlärningen för 
dessa AS-elever. Vissa av dessa materiella resurser kräver en större kostnad som exempelvis 
en surfplatta. Detta leder till frågan vem som ska stå för denna kostnad - hemmet eller skolan? 
En av eleverna i studien hade stor användning av en surfplatta i sina studier med bland annat 
minnesträning och hörövningar men denna surfplatta kunde inte skolan betala utan föräldrarna 
fick stå för den. Även den lärare som intervjuades menade att dator och surfplatta underlättar 
för AS-elever då de ofta har svårigheter i skrivandet. Detta leder till att AS-elever som har 
föräldrar med sämre ekonomiska resurser inte har samma möjligheter till kunskapsinhämtning 
som elever med större ekonomiska resurser. Detta kan liknas vid det resultat som den statliga 
utredningen om barns ekonomiska resurser visade. Enligt utredningen får barn med större 
ekonomiska resurser ett större handlingsutrymme71 och i detta fall handlar då 
handlingsutrymmet om möjligheten att få hjälpmedel i lärandet. Detta kan ställas emot 
skollagen som tydligt talar om att skolan ska ge alla elever förutsättning till att tillgodogöra sig 
utbildningen.72 Utifrån detta borde en surfplatta vara något som skolan bör tillgodose AS-elever 
med. Ytterligare en aspekt på detta är att se det utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om 
samhället inte väljer att lägga ner dessa resurser på AS-eleverna i ett tidigt skede, vad kommer 
det då att kosta längre fram? Att satsa på att underlätta för dessa elevers framgång i studierna 
borde rimligen vara mer kostnadseffektivt då detta skapar individer som är i mindre behov av 
stöd i framtiden av samhället. Ett av föräldraparen i intervjun berättade att de var noga med att 
hjälpa sitt barn tidigt att handskas med sin diagnos eftersom de menade att det blir svårare när 
barnet är äldre.  
 
Bourdieu menar att det ekonomiska kapitalet till en viss del kan påverka andra kapital.73 Detta 
kan kopplas till dessa elevers förmåga att förbättra sitt kapital av utbildning genom materiella 
tillgångar. Frågan kan också ställas om materiella resurser även kan öka andra kapital hos dessa 
AS-elever? En av föräldrarna berättade att de köpt en pool för att deras barn skulle lättare kunna 
få kompisar att leka hemma hos dem. Det visade sig att poolen underlättade i det sociala för 
detta barn, vilket visar på en ekonomisk resurs som bidragit till det sociala kapitalet. Enligt 
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resonemanget tidigare i analysen skulle ett ökat socialt kapital också rimligen kunna öka 
elevens förutsättningar till framgång i studierna.  

6.3 Vilken betydelse har AS-elevernas kulturella resurser för dess framgång 
i studierna?  
Enligt Bourdieu är en individs kulturella kapital starkt förknippad med dennes utbildning.74 
Rimligen kan ett barns kulturella kapital innefatta de egna föräldrarnas utbildningsbakgrund. 
De föräldrar som intervjuades med en akademisk utbildning menade själva att de har haft en 
fördel med denna bakgrund när de hjälpt sina AS-barn med deras skolgång. Det ena 
föräldraparet menade att det underlättat i kommunikationen med skolan då de kunnat uttrycka 
sig på ett skickligt sätt genom sin akademiska bakgrund. Enligt Bourdieu är det en del i ett 
kulturellt kapital att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.75 Vidare menade detta föräldrapar att 
deras akademiska bakgrund har gjort att de vet vilka rättigheter de har att kräva till sitt barn. De 
menade också att i sin tur deras föräldrar som också var akademiskt utbildade har haft en 
inverkan på deras vetskap om de rättigheter som finns till förfogande. Detta kan kopplas till 
Bourdieus teori om kulturellt kapital och utifrån den teorin kan man i detta fall se hur det 
kulturella kapitalet byggts upp i flera generationer.76 Till skillnad från detta föräldrapar hade 
det andra föräldraparet olika utbildningsbakgrund där bara den ena var akademiskt utbildad. De 
själva menade att detta gjort att de sett olika på barnets utbildning, där föräldern med akademisk 
utbildning har haft större krav på barnets skolgång än föräldern utan akademisk utbildning. 
Detta är ytterligare något som visar på det kulturella kapitalets betydelse för synen på 
utbildningen för det egna barnet.  
 
I intervjuerna framkommer det att föräldrarna med en akademisk utbildning har stöttat och 
drivit på barnen i deras utbildning. Detta har skett bland annat genom att köpa läxhjälp och att 
i stor utsträckning själva stötta barnet med läxläsande samt genom att kräva resurser under 
skoltid.  Då denna studie inte innefattar ett flertal av föräldrar utan akademisk utbildning är det 
svårt att göra någon jämförelse och dra någon slutsats vilken inverkan föräldrarnas utbildning 
haft på sättet de stöttat barnen i studierna. Det är även svårt att avgöra utifrån barnens egna 
berättelser vilken roll föräldrarnas stöd haft för deras framgång i skolan. Detta på grund av att 
barnen endast beskrev olika insatser föräldrarna gjort under uppväxten men berättade inte 
vilken betydelse detta haft för dem. Möjligen beror detta dels på deras brist i att uttrycka sig, 
samt brist i att kunna reflektera över vad stödet har betytt för dem. Dessutom är det svårt att 
veta om det är föräldrarnas utbildning eller deras personlighet som varit den avgörande faktorn 
för de stora insatserna de gjort för barnens lärande. Dock är det rimligt att anta att utifrån dessa 
föräldrars egna beskrivningar, att deras akademiska utbildning har haft en inverkan på det aktiva 
stöd som de gett barnen i studierna. Föräldrarna menade att de hjälpt barnen på ett mycket 
målinriktat sätt. Ett exempel på detta är föräldraparet som köper privat läxhjälp och som barnet 
menar har varit till en mycket stor hjälp. Möjligen skulle föräldrar utan akademisk utbildning 
inte haft det drivet samt de ekonomiska medlen att köpa privat läxhjälp. Föräldern själv menar 
att deras barn, tack vare dem som föräldrar, har kommit så långt som barnet gjort. Vidare säger 
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föräldern att det är en risk att det blir en klasskillnad som påverkar dessa barns utbildning, vilket 
denne menar inte är rätt. Möjligen har föräldrarnas utbildningsbakgrund en större inverkan på 
de barn som är i behov av mycket stöd jämfört med andra barn. Detta på grund av att de barn 
som har ett stort behov av stöd behöver mer stöttning hemifrån för att lyckas i studierna än 
andra. En fråga som kan ställas är om klasstillhörigheten blir en mer avgörande faktor för att 
AS-elever ska lyckas i skolan än för andra barn?   

6.4 Metoddiskussion 
I denna studie har kvalitativa intervjuer använts eftersom de ger intervjuaren tillgång till 
informanternas syn på deras verklighet och upplevelser av den. Att just denna metod valdes 
beror på att den ger en djupare inblick i ämnet och att svaren blir mer omfattande än om 
exempelvis en enkätundersökning använts. Ett av de grundläggande dragen i kvalitativ 
forskning är viljan att se eller uttrycka händelser, värden och handlingar utifrån respondenternas 
upplevelser.77  För mig personligen har det betytt att jag har försökt förstå det sammanhang och 
den sociala situation mina informanter lever i. Eftersom intervjuerna utfördes på tre olika 
målgrupper gjordes tre intervjuguider, en till var grupp. Det var viktigt att frågorna var 
anpassade eftersom åldrarna var skiftande på informanterna.78  

Min egen förförståelse över AS genom det arbete jag skrev 2008 har varit både positivt och 
negativt. Förförståelse kan vara negativt då det kan störa författarens process men genom att 
reflektera över den kan man bättre se så att den inte har för stor påverkan i arbetet.79 Det var 
viktigt att lyssna under intervjuerna och att inte lägga orden i munnen på informanterna genom 
min kunskap om AS. Det positiva med förförståelsen var att den gjorde det möjligt att skapa en 
relevant intervjuguide och gav mig en bättre förståelse för svaren.  

Det urval som gjordes i studien benämn som strategiskt urval80 som nämndes i metodavsnittet. 
För studien intervjuades sex personer; två föräldrar, tre elever och en lärare. Detta för att få en 
bredare syn på problematiken runt AS i skolan. Fler intervjuer skulle möjligen kunnat ge mer 
information men då tiden varit begränsad fanns inte denna möjlighet. En brist jag kan se i 
efterhand med att informanterna var elever, föräldrar och en lärare och inte bara en av dessa 
kategorier var att detta skapade en viss svårighet att jämföra likheter och skillnader i svaren 
eftersom dessa tre typer av intervjuer hade lite olika vinklingar. Samtidigt kan jag också se en 
styrka i att studien innehåller informanter som har olika roll i AS-elevers framgång i studierna 
då detta skapar en bra helhetsbild.    

I min studie genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket gav betydelsefull och intressant 
kunskap. Möjligheten att ställa följdfrågor gav djupare svar och att det möjliggjorde en frihet 
till  att  ställa  frågor  som  var  ”oskrivna”.  Det  kan  finnas  en  risk  vid  strukturerade  intervjuer  att  
intervjuaren inte fångar det som är informantens bild av världen81 och detta var något som ville 
undvikas. Min upplevelse var att informanterna förstod frågorna och kunde svara på dem. Dock 
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fanns det en viss problematik i att få mer utvecklade svar av eleverna då ett par av dem var 
mycket introverta. Detta har möjligen gjort att denna studie inte beskriver på ett mer djupgående 
sätt dessa elevers upplevelser.   

I min roll som intervjuare försökte jag vara tyst och lyssnande, så att informanten fick utrymme 
att svara.82 Tre av intervjuerna genomfördes i för eleverna känd lokal 83 på den skola de går i. 
En av intervjuerna genomfördes i informanternas hem. De olika intervjuerna tog olika lång tid. 
Min förhoppning är att jag visat på en objektivitet och en vilja att framföra deras bild av 
verkligheten.  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades och detta är något som kan styrka studiens 
trovärdighet genom att det underlättar en dissektion. Det möjliggör en genomgång av svaren 
flera gånger för att se delen i sitt sammanhang. Det gav också möjlighet att använda ordagranna 
citat vilket kan bidra till en större förståelse för läsaren. Materialet bearbetades och 
sammanfördes utifrån nyckelord med en försiktighet, genom att se till delens sammanhang 
eftersom kategorisering kan vara en källa till fel om informantens svar tolkas in i en kategori 
som denne inte hade för avsikt att mena med sitt uttalande.84 
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7 Slutsatser  
Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur sociala, materiella och kulturella 
resurser kan hjälpa elever med Aspergers syndrom att bli framgångsrika i sina studier och 
avslutningsvis kan följande slutsatser presenteras.  
 
Ett högt socialt kapital hos en AS-elev kan underlätta för denne att nå framgång i sina studier. 
Under skoltidens gång kan även detta sociala kapital öka genom elevens interaktioner på skolan. 
Dessa interaktioner kan lärare och andra vuxna vara med och stötta AS-eleverna i för att 
underlätta för dem. Studien visar även att skolans sociala resurser kan hjälpa AS-eleverna 
genom undervisning i mindre grupper. Dock finns det en risk med denna typ av undervisning 
då de viktiga sociala interaktionerna med andra elever minskar. 
 
Flera av informanterna framhöll att det är av stor betydelse att det finns ett samarbete mellan 
AS-elevens hem och skolan för att nå framgång i studierna. Detta samarbete kan se olika ut 
beroende på elevens förutsättningar, liksom många andra delar i AS-elevens skolgång som 
måste anpassas efter den specifika individen. De sociala resurser som finns i skolan kan hjälpa 
AS-eleven genom bland annat att ha undervisning i mindre grupper.  
 
Det finns materiella resurser både i skolmiljön och i hemmet som kan underlätta för AS-eleven 
att nå framgång i studierna. Exempel på sådana är läsplatta med minnesövningar, loggbok och 
att ha tillgång till ett avskilt rum i skolmiljön. Då skolan inte alltid står för olika materiella 
hjälpmedel utan hemmet måste göra det kan det skapas skillnader i förutsättningar mellan elever 
och möjligen ibland beroende på klasstillhörighet. Dock står det i skollagen att skolan ska ge 
alla elever förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.    
 
Utifrån föräldrarnas egna berättelser i studien menade de att deras höga kulturella kapital genom 
akademisk utbildning har underlättat när de hjälpt barnen att nå framgång i studierna. Detta 
bland annat genom att de haft kunskap om vilka rättigheter barnet har respektive vilka 
skyldigheter skolan har. En risk med att AS-elevernas föräldrar har en så stor roll för elevernas 
framgång i studierna är att det kan bli en klassfråga om vilka som får möjligheten att lyckas.   

7.1 Förslag till fortsatt forskning  
Denna studie visar på att föräldrar till AS-elever har stor betydelse för dessa elevers möjlighet 
till framgång i studierna. Studien visar även att föräldrarnas utbildning kan ha en inverkan på 
elevernas skolgång. Det skulle vara av stort intresse att studera vidare kopplingen mellan dessa 
föräldrars utbildning och barnens framgång i studierna. Forskning omkring föräldrars 
utbildning och deras barns framgång i studierna finns men saknas gentemot barn med AS.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej!  
Jag är lärarstudent som läser min fjärde och sista termin vid universitetet i Umeå för att få 
lärarbehörighet. 
 
I min uppsats vill jag undersöka vilka sociala, kulturella och materiella resurser som elever med 
Aspergers syndrom använder för att bli framgångsrika i sina studier. För att få min studie 
heltäckande skulle jag vilja intervjua ditt barn och även dig som förälder och jag är så tacksam 
om ni vill delta!  
 
Intervjun beräknas ta max en timma. Den kommer att spelas in och transkriberas för att sedan 
analyseras. Allt material behandlas konfidentiellt, jag kommer alltså se till att det i efterhand 
inte går att identifiera vem som svarat på intervjun. Det är bara jag och min handledare vid 
Umeå universitet som kommer ha tillgång till insamlat material.  
 
Intervjun är frivillig och ditt barn och du kan om ni så önskar, avbryta den eller välja att inte 
svara. Intervjun kommer att äga rum under dagtid på skolan där eleven är trygg i miljön. Plats 
för intervjun med dig som förälder bestämmer vi tillsammans. 
 
Har du några frågor som rör studien eller om du önskar ta del av uppsatsen i sin helhet när den 
är klar är du välkommen att kontakta mig. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning  
Christina Enocsson 
070-XXXXXXX 
 
Handledare Per-Åke Rosvall, Umeå universitet 
per-ake.rosvall@edusci.umu.se   

mailto:per-ake.rosvall@edusci.umu.se
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide elever 
    

1. Hur skulle du beskriva din skola?  
 

2. Vilket ämne i skolan gillar du mest? Vad är bäst med det ämnet? Vill du jobba själv 
eller tillsammans andra i det ämnet?  

3. I vilka situationer arbetar du tillsammans med dina klasskamrater? 
Vad är lättast vs svårast? 

 
4. I vilka situationer är det svårast? 

 

5. Har du något inövad metod för att klara av situationer som annars skulle vara svåra? 
 

6. När du ska träffa nya människor, har du några "standardfrågor" som du ställer till 
dem? Eller standardfrågor som du förbereder svar på, ifall de frågar? 

 
7. Är det någon skillnad med att arbeta i grupparbete nu på mellanstadiet/högstadiet än 

när du gick på lågstadiet? Vad tror du det beror på i så fall?  
 

8. Vilka personer tar du hjälp av i skolan? (Speciallärare, kompisar e. dyl.)   
 

9. Tycker du att lärarna lyssnar på dig? På vilket sätt? Vad gör de för att hjälpa dig? 
 

10. Får du den hjälp du behöver? 
 

11. Om du behöver hjälp hemma med läxor vem ber du då om hjälp? På vilket sätt får du 
hjälp? 

 
12. Använder du något hjälpmedel för att skriva upp viktiga saker? Ipad, dator, skriva 

lappar? 
  

13. Använder du något hjälpmedel, förutom det schema som skolan ger alla elever, för att 
hålla reda på vilka lektioner du ska gå till? 
 

14. Har du något annat materiel som gör det lättare för dig med skolarbetet? Eget rum, 
hörlurar, hörselskydd etc.  

 

15. Tycker du att du har nytta av AS i skolan och skolarbetet? 
 

16. Har du några speciella intressen som du tycker du har användning av i skolan?  
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide föräldrar 
 
1.  Hur försöker du förbereda ditt barn för att klara av situationer i klassrummet? 
 
2. Hur tänker du/planerar du, för att förbereda ditt barn för att klara av andra sociala 
situationer? 
 
3. Har du någon speciell strategi? 
 
4. Hur rutinberoende är ditt barn? Hur hanterar ni det i familjen? Gentemot syskon? Hur 
hanterar ni barnets rutiner kontra familjens önskan om flexibilitet? 
 
5.  Hur har du använt din egen kunskap om de krav som skolan ställer på inlärning, för att 
hjälpa ditt barn att hantera skolsituationen? 
 
6.  Tycker du att ditt barn har nytta i skolan av att hålla på med en idrott? Sång och musik? 
Teater? Annat? 
 
7. Hur planerar du hemmiljön för att underlätta för ditt barn att lära in? Har AS barnet eget 
rum?  
 
8. Tänker du extra på att minimera intrycken i hemmiljön? Ex. ljud osv?  
 
9. Behöver du ha extra struktur i vad ni gör i familjen, för att skapa lugn för barnet, så att 
inlärningen underlättas? 
 
10. Har du gjort val som gjort att du/ni som familj har avstått från aktiviteter för att underlätta 
för barnet med AS? 
 
11. Har du/ni gjort investeringar, köpt saker, för att underlätta för barnet med AS? För er som 
familj? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide läraren 

1. Hur skulle du beskriva den här skolan? 
2. Vad var det som gjorde att du blev speciallärare/lärare? 
3. Hur kan vi tillgodose alla elevers behov? 
4. Hur ger vi eleverna med AS de sociala (speciallärare, assistent) kulturella (utrymme, att 

få ta plats med sin diagnos) och materiella (egen dator, annat material)? 
5. Finns det rum/lokal i skolan för AS eleven att gå undan och få lugn och ro? 
6. Hur stor kunskap finns det om AS på skolan? 
7. Ges informationen i rätt ordning i inlärningen? Har lärarna fått information? Har 

föräldrarna fått möjlighet att föra dialog om detta? 
8. Finns det kunskap hos personalen om hur man uttrycker sig till elever med AS? T.ex. 

man ska säga; Nu ska du göra så här, istället för Vill du göra det här?  Eleven behöver 
en uppmaning till att göra saker inte faktafråga.  

 

 
 


